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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 KinderAtelier groep 8 

 Juffrouw Stephanie 

 Leesmoeders/vaders voor groep 3 gevraagd 

 Drempeltoets 

 contactoudervergadering 

 Schoolkosten  

 Inloopochtend 13 september 

 Busdienst aangepast 26 september en 3 oktober 

 Belangrijke data   Let op: 12, 13, 17 en 18 september 

 Vakanties 
 

KinderAtelier groep  8 
Groep 8 gaat op 26 september e 3 oktober naar het kinderAtelier. 
Op 3 oktober is er een tentoonstelling en presentatie. Deze duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
In een eerdere nieuwsbrief werd 26 september genoemd. Dit was een foutieve datum in de communicatie. 
 
 
Juffrouw Stephanie 
Juffrouw Stephanie, de peuterjuffrouw, gaat met zwangerschapsverlof. Aanstaande vrijdag is zij voorlopig voor het 
laatst op school. 
Wij wensen haar natuurlijk een goed verlof.  
Na haar verlof zien we de juffrouw gelukkig weer terug. 
 

 
Leesmoeders/vaders voor groep 3 
Als school zijn we altijd heel blij als ouders willen helpen. We zijn nu op zoek naar leesmoeders/ voor groep 3. We 
lezen in principe alle ochtenden en dan meteen aan het begin van de ochtend gedurende een uurtje. 
U kunt dan mee rijden met de bussen naar het Cantateplein. Eventueel kunnen we het openbaarvervoer voor de 
terugweg vergoeden. Heeft u geen kind in groep drie en u wilt wel helpen? U bent van harte uitgenodigd! 
 
 
Drempeltoets 
Groep 8 krijgt volgende week 24 en 25 september een toets. Deze toets heet de Drempeltoets. Met behulp van deze 
toets kunnen we een goede analyse maken van de onderwijsbehoefte die nog nodig is gedurende de rest van het 
jaar. Dit is slechts een van de toetsen die we me laten wegen voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 
Uiteraard verzoeken we u om dan geen afspraken te maken bij tandartsen of iets vergelijkbaars. 
 
 
Contactoudervergadering 
Woensdag 26 september is er een contactoudervergadering. 
Deze zal plaats vinden in de Witte de Withstraat 85. Normaal vindt deze plaat in het hoofdkantoor van de SCOH 
maar deze is nu geheel bezet. Dus het wordt wat behelpen qua ruimte. 
Op dit moment heb ik geen zicht op wie er precies contactouder is en van welke groep. 
Als u al contactouder bent dan zie ik u graag. Mocht u dat voor het eerst zijn dan zie ik u graag op die ochtend komen 
op bovengenoemd adres. 

 
 
Schoolkosten 
U heeft al eerder de brief mogen ontvangen over de schoolkosten. 
Al die kosten zijn verplicht uitgezonderd de ouderbijdrage a 15 euro. Toch verzoek ik u met klem om ook dit te 
betalen. Wij financieren daar feesten als Sint, Kerst, Pasen en koningspelen van.  
U kunt elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur terecht in de Witte de Withstraat om het bedrag te pinnen. 
Of u maakt het over op de schoolrekening ovv de naam van uw kind. (graag de naam waarmee uw kind ingeschreven 
staat) 
 



 
Busdienst aangepast op 26 september en 3 oktober 
Op deze woensdagen zijn er slechts 4 bussen. 
Bus 5 vervalt en de kinderen van groep 4a en 6a gaan in bus 1 
De kinderen van groep 5A gaan in bus 3  
 
Dan komt het er zo uit te zien:  (let op de vertrektijden!!) 
8.10 uur Bus 1 groep 1/2A        groep 4A   groep 6A 
8.10 uur Bus 2   groep 1/2B         groep 7 
8.15 uur Bus 3   groep 3A            groep 3B    groep 5A 
8.20 uur Bus 4   groep 4B            groep 6B 
 
 
Ouder-kind-gesprekken 
Op 2 en 4 oktober houden we ’s avonds weer de ouder-kind-gesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd met de 
kinderen van groep 5 t/m 8, met u als ouder en met de leerkracht.  
Voor de ouders die een kind hebben in de groepen 1 t/m 4 is het een gewoon ouderleerkracht gesprek, dus zonder 
kind.  
Volgende week wordt via de app de mogelijkheid geboden om u in te schrijven voor deze gespreksrondes.   
 
 
Belangrijke data 
24 september  drempeltoets groep 8 
25 september drempeltoets groep 8 
26 september contactvergadering voor de contactouders 
02 oktober ouder-kind-gesprekken op school 
04 oktober ouder-kind-gesprekken op school 
05 oktober  Studiedag  alle kinderen vrij 
10 oktober  koffieochtend groep 7 
16 oktober schoolfotograaf Cantateplein 
17 oktober  koffieochtend groepen 3 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Prinsjesdag  18-09-2018 
Herfstvakantie  22-10-2018 t/m 26-10-2018 
Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Goede Vrijdag  19-04-2019   

Tweede Paasdag 22-04-2019  
Meivakantie  22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart + dag erna 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie  22-07-2019 t/m 30-08-2019 

 
Da Costaschool  Locatie De Spiegel 
Cantateplein 27 
2553VD Den Haag 
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